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DELIBERAÇÕES DO PREGOEIRO QUANTO AOS ITENS 27, 28, 29 E 30 DO PREGÃO 

01/2020 

 
 

Segue abaixo o histórico dos eventos ocorridos durante a análise das amostras das luvas, e 

respectivas decisões do Pregoeiro: 

 

ITEM 27: 
 

Amostra da primeira colocada, licitante RICARDO GONÇALVES, foi reprovada (Fls. 636/638). 

A empresa não contestou a reprovação. 

 

A segunda colocada, licitante COMERCIAL MANGILI, informou que a luva que ofertara no 

pregão era a mesma que havia ofertado para os itens 29 e 30 (Fl. 652). Como essa luva 

também não atendia a descrição do item 27, sua amostra foi automaticamente reprovada (Fls. 

661/662). 

 

A terceira colocada, licitante RODRIGO TONELOTTO, informou que a luva ofertada no pregão 

é a mesma que já vinha sendo fornecida no pregão 19/2018 (Fl. 657). Como essa luva já foi 

aprovada naquele processo e atende a descrição do pregão 01/2020, sua amostra foi 

automaticamente aprovada (Fls. 661/662). 

 

DELIBERAÇÃO DO PREGOEIRO: Item 27 ADJUDICADO para a licitante RODRIGO 

TONELOTTO. 

 

 

ITEM 28: 

 
Amostra da primeira colocada, licitante RICARDO GONÇALVES, foi reprovada (Fls. 636/638). 

A empresa não contestou a reprovação. 

 

A segunda colocada, licitante RODRIGO TONELOTTO, informou que a luva ofertada no 

pregão é a mesma que já vinha sendo fornecida no pregão 19/2018 (Fl. 657). Como essa luva 

já foi aprovada naquele processo e atende a descrição do pregão 01/2020, sua amostra foi 

automaticamente aprovada (Fls. 661/662). 

 

DELIBERAÇÃO DO PREGOEIRO: Item 28 ADJUDICADO para a licitante RODRIGO 

TONELOTTO. 

 

 

ITEM 29:  
 

Amostra da primeira colocada, licitante COMERCIAL MANGILI, foi reprovada (Fls. 636/638). A 

empresa não contestou a reprovação. 
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A segunda colocada, licitante ORLA, também foi reprovada (Fls. 661/662). A empresa se 

manifestou informando que não tinha outro produto melhor para ofertar (Fl. 667). 

 

Como o preço final da terceira colocada (RICARDO GONÇALVES) estava acima do valor 

estimado, o Pregoeiro indagou se a mesma conseguiria reduzir seu preço (Fl. 669), cuja 

resposta foi negativa (Fl. 670), por isso, sua proposta foi desclassificada. 

 

Não restaram proponentes para o item. 

 

DELIBERAÇÃO DO PREGOEIRO: Item 29 FRACASSADO. 

 

 

ITEM 30:  
 

Amostra da primeira colocada, licitante COMERCIAL MANGILI, foi reprovada (Fls. 636/638). A 

empresa não contestou a reprovação. 

 

A segunda colocada, licitante ORLA, também foi reprovada (Fls. 661/662). A empresa se 

manifestou informando que não tinha outro produto melhor para ofertar (Fl. 667). 

 

Como o preço final da terceira colocada (RICARDO GONÇALVES) estava acima do valor 

estimado, o Pregoeiro indagou se a mesma conseguiria reduzir seu preço (Fl. 669), cuja 

resposta foi negativa (Fl. 670), por isso, sua proposta foi desclassificada. 

 

Não restaram proponentes para o item. 

 

DELIBERAÇÃO DO PREGOEIRO: Item 30 FRACASSADO. 

 

 

O Pregoeiro ressalta que foram abertos prazos para manifestação das licitantes quanto a suas 

reprovações, sendo que as empresas, ou não contestaram, ou informaram que não poderiam 

atender as exigências do edital, conforme explicado em cada caso acima.  

 

Sem mais para o momento. 

 

 

 

 

 
Flávio Almeida Martins 

PREGOEIRO 


